TERÇO DOS INTERCESSORES
Quem me espera é porque me ama, na oração nós somos esperados
por Deus. Em silêncio pede a Deus que de a paz e te faça
instrumento de paz e começa sereno (a) tua oração...

MEDITAÇÃO DOS MISTÉRIOS DA DOR
1.º Mistério – Agonia de Jesus no horto das oliveiras (Lc 22, 39-53)
Neste primeiro mistério acompanhemos com o olhar do coração,
Jesus no horto das oliveiras, onde o Senhor viveu um momento de
grande angústia, seu suor tornou-se gotas de sangue que caiam ao
chão, então um anjo apareceu para confortá-lo...Queridos irmãos
intercessores a muitos de nossos irmãos que sofrem neste momento
a mesma angústia de Cristo, suas vidas marcadas pelas enfermidades
suas ou de seus familiares...de onde virá o socorro? Quem será qual
o anjo do Senhor para conforta-lo? Com sua oração, responda: Aqui
estou Senhor, envia-me. Quero com a graça de Deus ser qual
bálsamo que alivia as dores, quero secar suas lágrimas, dar-lhe
consolo, esperança. Que minha oração seja agradável a Deus e possa
chegar ao coração de meus irmãos.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
2º Mistério- Flagelação de Jesus (Lc 23,14-18)
Jesus é amarrado a uma coluna e flagelado (...) Mas Ele não cometeu
injustiça e a mentira nunca esteve em sua boca. Ainda hoje a injustiça e
a luta pelo poder fere e mata milhares de inocentes. Lembremos de
tantas pessoas vítimas das guerras, que não tem a quem recorrer, que
morrem atravessando mares, sem destino, sem casa, sem

Pátria...poderíamos sermos nós, nossos filhos...Querido intercessor,
abre teu coração, que neste mar de indiferença como nos ensina o Papa
Francisco, os cristãos possam ser qual uma ilha de misericórdia e
oferece com amor tua oração...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
3º Mistério- Jesus é coroado de espinhos. (Jo 19, 2-3)
Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos e fazendo
reverencia caçoavam dele...O sofrimento físico em si já é uma grande
dor, mas o mais difícil ainda é aquele que fere a dignidade de uma
pessoa, que a faz sentir-se diminuída diante dos olhos dos outros.
Ofereçamos nossa oração, numa medida larga, profunda por tantos
irmãos que atravessam o seu calvário, mergulhados na dor do
desemprego. Pois a fome dói ainda mais no coração de um pai e de
uma mãe que não tem o que por na mesa para seus filhos, da falta
de condições dignas de vida, de saúde. Que nossa oração possa ser
qual um farol que ilumine o caminho, que indique a direção, que as
portas se abram e a vida aconteça.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
4º Mistério- Jesus carrega a cruz ao calvário. (Mt. 27,31)
No meio a tanta dor, no caminho do calvário, Jesus encontra-se com
sua mãe... Quando todos temem, quando todos fogem, a mãe
permanece. Seu amor, por maior que seja a dor, a faz forte...
Sem palavras olha o filho e sua alma chega as lágrimas: “Meu filho,
que te fizeram!”...Peçamos a Virgem Maria, nossa mãezinha do céu,
que olhe também por cada um de nós. Que nos conceda o carinho do
seu olhar quando nossa fé esmorecer. Quando eu estiver prestes a
cair, mãe olha por mim, e por meus irmãos aflitos. Que o consolo da
sua presença em nossa vida nos ajude a ser fiel, como foi Jesus até o
fim. “Eu quero ser fiel Senhor, fiel até o fim, eu quero ser fiel, como
és fiel a mim.”
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
5º Mistério- Crucificação e morte de Jesus
“O seu sangue lavou os nossos pecados e nos deu a salvação”
Quão grande e heroica a “obediência da fé” demonstrada por Maria
diante dos «insondáveis desígnios» de Deus! Naquela sexta-feira da
paixão até o domingo da ressurreição, a fé de toda a Igreja ficou
guardada num único coração: O coração da Virgem Maria! Por isto

nós te rogamos oh Mãe, por todos aqueles que vivem em conflitos,
distantes de Deus, que perderam a fé. Te pedimos por nossas
famílias, especialmente pelas mais pobres, Nós te pedimos pelas
crianças e jovens. Nós te pedimos pelos idosos abandonados, pelos
encarcerados . Abençoa Mãe Querida, cada um que reza neste
momento, que a sua oração se transforme em benção, e que sendo
pobre se torne rica porque unida a ti, Rainha do céu e da terra, doce
intercessora.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória
Reza-se o Agradecimento; Salve Rainha.
Sinal da Cruz.

